
 الكريم القرآن هدي دروس من

 لث عشرالدرس الثا – وعده ووعيده –معرفة الله 
 ألولاليوم ا |ملزمة األسبوع  

 
 حسني بدرالدين احلوثي/ السيد  ألقاها

 صعدة - اليمن | م5/2/2002 بتاريخ:



 ملزمة الأسبوع | اليوم الأول الدرس الثالث عشر –وعده ووعيده  –معرفة الله  / من ملزمة

(1) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ا هلذا وما ـاحلمد هلل رب العاملني. احلمد هلل الذي هدان

 كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.
ــيدنا  مد   ــولا س ــلم علد عبدس ورس اللهم صــو وس

 وعلد آله.
إىل قول اهلل وصــلنا حول اايام من وســورة الســ دة  

َار  }تعـاىل:   َؤكررؤوا بنهاا  ْممننؤ بنيياتنناا الذذنينا ِإَاا  وا ِإنَّمـاا يؤ
 .(55)الس دة: من ااية{سؤ َّدًا

وكالمنـا حول اايـام ســـوا  هذغ أو  لها  لي  علد   
منط التفسـل  إمنا هو كالم أببه بي  باالستياا  من  

 اايام  وحديث حول اايام.
ه قواعد معينة  ـن  ولـط معيـف له منالتفسل املعرو

والكثل من التفاســل لعو الفاةدة من القرآن الكريم 
قليلة جدًا  إَا مل يربط القرآن الكريم بواقع الناس  
ــع  نهنه ا األَل  إَا مل يكن احلديث حول آياته واس

ة له ا حياة الناس  ـر له وال ناعليـيصبح كتابًا ال أث
 وال ا أنفسهم.

رآن هو كتـاب للايـاة كلـهـا  وكو أحداي احلياة ال     الق
خيــلو حــدي منهــا عن أن يكون للقرآن نيرة إليــه 

مجيعًا أن  - إن بـــا  اهلل - وموقف منـه  ونن نريد 
كما  - نيي القرآن ا أنفسنا  نهَا ما عدنا إىل تالوته

ــان أو ا  لغ تكون    - هو املعتاد ــوا  ا بــهر رمأ س
ية  نتأمو  نتدبر  نســتفيد من تالوتنا له تالوة إجياب

آياته  وال با أن أي حديث حول آيام القرآن الكريم 
ما يزال حديثًا قاصــرًا وناقصــًا  ال أحد يستميع مهما 

ق القرآن ـط علمًا بعمـة أن حييـم واملعرنـــبلغ ا العل
الكريم؛ ألن كثلًا مما ميكن أن يعميه القرآن  مما هو 
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د علد كشــفه ولليه  من مكنون أســرارغ  إمنا يســاع
 املواقف  واملتغلام واألحداي.

قرا ة كتـاب اهلل بتأمو  وقرا ة أحداي احلياة بتأمو   
وقرا ة النفوس  وسلوكيام الناس بتأمو هي ما يساعد 
ــد  علد أن    ــ ب ــان علد أن يهتدي  علد أن يس اإلنس

 يستفيد من َالل القرآن الكريم.
الســورة من وســورة  بعد تلا اايام العييمة من أول 

الس دة  واليت حتدثنا حوهلا باألم  مبقدار ما نفهم 
ْممننؤ بنيياتنناا الذذني}يقول اهلل ســـباانه وتعاىل:  نا ِإنَّماا يؤ

ــؤ َّدًا واســابَّاؤوا بنااممدن راْبِهمم واهؤمم ال َار وا س َؤكررؤوا بنهاا   ِإَاا 
 .  (55)الس دة: {ياسمتاْكبنرؤونا

عالم علد حقـاةق  هي حقـاةق ثابتة    آيـام اهلل هي: أ 
ومسيـ  آيام: ألنها أعالم علد حقاةق  حقاةق ا واقع  
النفوس  حقاةق ا احلياة  حقاةق ا جماالم اهلداية 
كلـهـا  حقاةق تتادي عما ســـيادي يوم القيامة  أنها   

رابَّناا }وأن هناس من ســيقول:   أبــيا  ال بد أن حتصــو
عمنــاا ناعممــاوم صــــاالناــًا ِإنَــّا َأبمصـــارمنــاا واســـامنعمنــاا نــَارمجن

. واايام القرآنية هداياتها (52)الســ دة: من ااية{مؤوقننؤونا
ــعة جدًا  تهدي ا عدة الاهام. كما نهمنا من أن  واس
ــيقولون وهم  قول اهلل تعاىل حاكيًا عن أولئا الذين س

ماوم عمرابَّناا َأبمصارمناا واسامنعمناا َنارمجنعمناا نا}منكسون لرؤوسهم: 
. أنها تكشف حقيقة نن عليها ا {صاالناًا ِإنَّا مؤوقننؤونا

 واقعنا ا الدنيا هذغ.
الذين ال يْمنون باخلمورة  - وهم أكثرنا - أولئا الناس

إال متد مــا دهمتهم  ال يعملون االحتيـا ــام الال مــة   
ويـعــدون العــدة ملواجهــة اخلمر  وإمنــا يســـونون  

 ويتناسون حتد يدهمهم اخلمر.
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ا  إَا كان  ـــة لدينـــنا أيأًا: أن هذغ إَا كان   بيعقل
حالة نفسية ثابتة لدينا نهي َملة جدًا علينا؛ ألنها 
ــًا  مان   ــتكون ا ااَرة أيأ لن تكون ا الدنيا  بو س
هـذغ حـالتـه  من هذا واقعه هكذا: ال يهتم باإلعداد    
للخمر احملتمو نهنه أيأـــًا لن يهتم  ولن يعد للخمر 

 املتيقن.
ن نقول كلمتني؛ ا الدنيا نقول أمام اخلمورة ن

احملتملة: وعسد ما ا َله  ألسنا نقول هكذا؟ وعسد 
أن الباري سيهلكهم .. ونقول أمام اخلمورة املتيقنة: 

 ؟ واهلل  فور رحيم  أليس  حالة واحدة
جيب أن نروض أنفسنا هنا  نفسيتا ا الدنيا هي 

ستاشر أن   النفسية اليت ستاشر بها يوم القيامة 
وأن  أن   كما لو قم  من مرقدس الصباح  النفسية 
اليت كن  عليها هي هي اليت ستبعث عليها يوم القيامة 
وما ا َلة  واهلل  فور رحيم  تأتي اخللة وأن  مل 
تعد هلا عدة نتكون َلة كبلة جدًا  واهلل  فور رحيم  
سيأتي يوم القيامة وترى بأنه كان موضع الرمحة 

ان هنا ا الدنيا أن تتسبب هنا ا الدنيا  نلى والغفر
الناس أنفسهم بأنه ال كلمة وما ا َلة  وال كلمة واهلل 

  فور رحيم  هي اليت ستنفعهم.
هم عرب الذين سيقولون:   وقلنا: هْال  هم كانوا عربًا

رابَّنـاا َأبمصـــارمنـاا واســـامنعمنـاا َنارمجنعمناا ناعمماوم صـــاالناًا ِإنَّا    }
َأِإَاا }. تتاــدي عن جمرمني  ممن يقولون: {ونامؤوقننؤ

َاْلق  جادنيد    (50الس دة: من ااية){ضـاَلْلناا نني اْلَأرمِض َأِإنَّا َلفني 
هـذغ حـالة كان  عند العرب القدامد وما تزال قاةمة   
نينا  ولكن يبدو أنها تعمق  وترسخ  أكثر وأكثر مما 

 كان لدى املاضني.
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ــي  جمال املقارنة بني واقعنا ا  وجند هلذغ أثرها الس
نن وواقع أعـداةنا من اليهود والنصـــارى  تراهم ال  
يــفــكــرون هــذا التفكل إ القــًا  يأـــعون اخلمط 
وينملقون ا األعمــال اليت حتول دون أن يــدهمهم 
َمر  تمو ولو بعد ماةيت ســنة؛ هلذا ناقونا  وهلذا 

 ضربونا  لي  عندهم وما ا َلة .
ه ـالم يعتربونـم  اإلسـكلة لديهرآن يعتربونه مشـالق

مشـــكلـة لديهم  يشـــكو َمورة بالغة؛ ألنه نيما إَا  
رجعـ  هـذغ األمـة إىل اإلســـالم تلتزم بـدينها  وإىل     
القرآن الكريم تعمو به  وتهتدي به نهنه نعاًل ستصبح 
هذغ األمة قوية جدًا  ال تستميع تلا الدول مهما كان 

إمكانيام أن تقهر لديها من أسلاة  مهما كان لديها من 
 هذغ األمة.

نهم يعملون جاهدين من  مان من مئام السنني  بو بلغ 
ســـبانيا بعد أن ابهم احلال ا بعض مراحو التاريخ ا 

ضـربوا املسلمني هناس  أر موهم ا األَل علد تغيل  
وأمسا  أبناةهم  تغيل األمسا  اإلسالمية إىل   أمساةهم

جورج  ونوها.. أمسا  بية  من نو ووأمسا  أَرى أور
أَـرى؛ ألنــه حـتد املفردام اإلســـالميــة  املفردام   
العربيـة  املفردام القرآنيـة  األلفا   هم يرون أنها   
ــعوري   ــعورًا  أو أثرًا أحيانًا قد يكون أثر ال ب ت س ب
وأن هذا يبذر بذرة ارتباط داَو أعماق النف   نتهيئ 

يغل  اإلنســـان لالســـت ابة ا أي  من. نهذغ َمورة؛
االسم  تغل املصملاام مهما أمكن كما وجدنا من تغيل 

 كلمة: وجهاد  ونوها.
وجهاد  من أوساط  ملاَا يعملون هم علد أن تأيع كلمة:

املســلمني ونن املســلمون نرى أنفسنا نقرأها كثلًا ا 
 ؟ ألي  كذلا !القرآن الكريم وال نتأثر
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تتأثر بها  لكن هم يرون أنه وإن كن  اان تقرأها وال 
ولو كان أثرًا ال  تكرارها علد مسامعا سي س أثرًا

  أقو ما ميكن أن ي س هذا هو: أن يكون هذا بعوريًا
لديا  متد ما جا  من حيركا  ومتد ما  املبدأ مقبواًل

وجدم اإلمكانيام بني يديا  ألي  كذلا؟ ألي  هذا 
معنا  ما جندغ ا أنفسنا أحيانًا متد ما وجدنا من يتكلم 

أو وجدنا من يتادي عن واقعنا  أو وجدنا من يعمو علد 
 ؟ إحيا  هذا املبدأ ا نفوسنا  ألسنا نتأثر

هم اان  ها :هـذغ اخلمورة: هم مل يكتفوا بأن يقولوا 
يقرؤون القرآن ومل يتـأثروا بـه أو رمبا أن  ال تتأثر   
بـه  ووم وأن   ل متأثر به  لكن ابنا ما  ال وابن  

ســيقرأ القرآن وســي د نيه الكلمام هذغ:  ابنا أيأــًا
 وجهاد.. جهاد.. جهاد..  اخل.

حتد الربط بـاألعالم  الربط باألعالم أيأـــًا عندهم  
أنه كيف  قأية َملة؛ وهلذا رأينا نن وأنتم مجيعًا

 يـب احلـديـث عن اإلمام علي وأهو البي  ا املناه     
الدراســية  و يب احلديث عنهم ا وســـاةو اإلعالم   

ـ  ب احلـديـث عن آثـارهم عن  ريق الثقانة  ومل    و ي
 اهتمامًا - َاصة ا اليمن - تبدن و ارة الثقانة ا أي بلد

ألن الربط باألعالم  !!بـااثـار آثـار أعالم أهـو البيـ      
أيأــًا مهم جدًا  إَا ما رســخ ا أنفســنا عيمة علم من 

  نلو كان جمرد أعالم اإلســـالم املتكاملني والكاملني نعاًل
ــم ي  ــنتنا لكن قد يأتي من جيعو هذا اس دد علد ألس

 االسم ناعاًل ومْثرًا.
 ا كان اإلمام احلســني )صلوام اهلل عليه( ي دد كثلًا

أيام عابــورا   وا  ل عابــورا  ا أوســاط الشــيعة  
اجلعفريـة كثلا ويبكون  ويلممون.. لكن كـانـ  كلها    
ميـاهر عـا فيـة  ن ا  اإلمام اخلميا ناســـتماع أن    
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ها َام تأثل كبل  إحيا  عابـــورا   احلديث عن جيعل
احلسني لدرجة أنه قال: ))كو ما بني أيدينا من بركام 
احلســني((. أو بعبارة تشبه هذغ. إًَا َلا االسم الذي 
تردد مئام الســنني ا أجوا  عا فية ةتة  مل يربط 
بـه جهـاد  ومل يربط بـه ا اَ موقف  ومل يربط به    

مة  ال اَ موقف ما من أعدا  عمـو لرنع معنويام األ 
عندما جا  من ؟ األمة وأعدا  الدين.. أمل يصبح ناعاًل

 ؟ جيعو له حيوية ا نفوس الناس
ــاط وحزب اهلل    وهكـذا اان ا جنوب لبنــان ا أوسـ
يصرَون باسم احلسني  بو أصباوا يتذوقون عابورا  
بشـــكــو آَر خيتلف عن مــا كــانوا عليــه يوم كــانوا 

ــ   ورا  من اجلـانب العا في نقط   يتاـدثون عن عـابـ
ــورا   ومن    ــتلهمون من كربال  ومن عاب ــباوا يس وأص

  اليت تدنع بهم جدًا احلســـني األبـــيا  الكثلة جدًا
 وبشبابهم إىل ميادين اجلهاد.

 احلسني الذي عاش مئام السنني داَو الماةفة االثا
ا نفوســـهم  أمل يفعو ا مرحلة من  عشـــرية جامدًا

ــتما وها نن نرى إيران  ؟ع أن حيرس أمةالتاريخ  واس
أليس  إيران تشكو عقبة أمام الغرب نيما ننير إليها 
نن ونيما نفهم؟ أن الغرب ينير إليران بيئًا  ولبقية 

 العرب املسلمني بيئًا آَر.
وهكـذا رأينـا كيف أنه ا مناه نا الدراســـية  وعلد   
بــابــام التلفزيون  وا  لغ من وساةو اإلعالم  نرى 

أَرى تقـدم لممـة  ويتادثون عنها كثلًا ا    أعالمـاً 
ا املراكز  ا اجلامعام  وا كو   املساجد  ا املعاهد

مكـان. هـذغ األعالم عند من يفهم واقع األمة اان أن   
ا كو  أن اليهود والنصـــارى يتاكمون تقريبًا  أمريكا

بـــي   ا اجلوانـب اإلعالميـة  الثقانية  ال بوية    
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ة  السياسية  ا الدول كلها يتاكمون نيها  االقتصادي
 ويتدَلون ا كو صغلة وكبلة.

؛ ألنه لو هم يعرنون أن تلا األعالم ال تصـــنع بـــيئًا
جســم ا نفســا علد أكرب ما ميكن ملا كان باستماعته 

كمــا  - أن حيركــا  لي  نيــه مــا حيركــا  إمنــا هي
: ومنور من ورق  نلنأع للشباب ولنأع لمجيال - يقال

منورًا من ورق  أعالمـًا وهميـة ال تقدم وال تَْر  ولو   
ــيئاً  ــنني لن تعمو ب ا النفوس؛  تكرر امسها آالف الس

ــتيقو وترجع إىل َلا العلم  ألنه عندما حتاول أن تس
ال ميكن أن يكون نيه ما  لدغ نار ًا لتستلهم منه بيئًا

 يدنعا.
لكن أعالمـًا كـاإلمام علي )عليه الســـالم( كاحلســـن    

ســـني  والزهرا   كزيـد  واهلـادي  والقــاســـم    واحل
و لهم ممن هم علد هــذا الناو  هم اخلملون ا 
واقع احليـاة  هم من لو التفـ  اإلنســـان  أو التفتــ    
ــيئًا ســ ى ما يشــدها  ترى ما   األمة لتســتلهم منهم ب
يــرنــع مــعــنويــاتهــا  ترى املواقف املتعــددة  ترى 

ــعور بع    ــال  ترى الش ــتبس ــاية  ترى االس يمة التأ
اإلسـالم  ترى االستهانة باألنف  واألموال واألوالد ا  

 سبيو اإلسالم.
هلذا هو جند عليًا )عليه السالم( أو جند احلديث عن 
أهـو البيـ  ا مـدارســـنـا أو مراكزنا أو جامعاتنا؟ ال     

  وإَا ما جا  حديث بسيمًا يوجد  وإَا ما وجد كان بيئًا
ا التكبل بأن ما  ميســـخ َل عن اإلمام علي نكرب نوعًا

هو يبايع أبا بكر   يقال هو علد الر م مما هو عليه ها
 من جنود أبي بكر  يكربونه قلياًل وهو إمنـا كان جندياً 

و تكبل أبي بكر  ـة من وساةـه وسيلـه بكلـثم جيعلون
 نيشـــدونـا أكثر إىل أبي بكر  نيما إَا حتدثوا قليالً 
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ــدس أكثر إىل أبي بكر    ــيلة لش أما أن عن علي نهو وس
يقدموا عليًا علمًا لوحدغ بعد الرســـول )صـــلوام اهلل 
 عليه وعلد آله( نهذا ما ال ميكن  يشكو َمورة بالغة.

عن اإلمام اهلادي  متد رأينـا ا وســـاةو إعالمنا حديثاً 
وعن أثرغ ا اليمن؟ متد مسعنـا براجمـًا تتاـدي عن    
أَبارغ وسلته احلميدة وما عمله من أعمال عييمة ا 

وا أوساط اليمنيني وا هدايتهم؟ وهم من كان  اليمن
القراممـة قـد عبثوا بـأنكـارهم  والبـا نية  وبقايا      
كثلة من اليهود كــانــ  مــا تزال ا نتلف منــا ق 
اليمن؟ ال حديث عنه إال مبا يسي   ال حديث عنه إال 

 بتعسف مبا يقدمه ناقصًا.
هكذا يفكر أولئا الناس  وهم ينيرون إىل القرآن  أو 
ــم   ــالم أنه قد يكون هذا االس ينيرون إىل أعالم اإلس

ه أثر اان  وإن ـن لـوقد يكون هذا الكتاب وإن مل يك
كنا نرى هذغ األمة قد ضربناها ضربة قاضية  لكن ما 
يزال هذا يشــكو َمورة ولو بعد حني  ني ب أن نعمو 
ــيلة. وهذا هو ما يوجب علينا أن   ــاةه بأي وس علد إقص

و موقف هو: أن نصـــره بهــذا يكون لنــا موقف وأقــ
 الشعار:
 الموت ألمريكا / الموت إلسرائيل/ اهلل أكربو

  النصر لإلسالم/  اللعنة على اليهود
لن يسكتوا..  َلا ألنه لو سكتنا هو سيسكتون أولئا؟

 إرهابية  إَا ما سكتنا سيقولون أيأًا: هذغ املدرسة أيأًا
هذا الكتاب إرهابي  ونعاًل نشــرم بعض الصــاف بأن  
الونـد األمريكي  و يســـتفســـر عن مدارس حتفيو  

اســـتفســـر عن ومركز ! !القرآن وأ لق  بعض املدارس
.بدر   مدرسة  يدية ا صنعا 
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